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الرجيم الشيطان من با� أعوذ  

িরতািড়ত শয়তান েথেক আ�াহর কােছ আ�য় �াথূনা করিছ। 

 

 

ইহদী ও  ীীানরা কখেনাই আুনার �িত স�ী হের না, েয ুযূ্ না আুিন তােদর  েমূর 

অনুসরপ কেরন। রেল িদন, েয ুথ আ�াহ �দশূন কেরন, তাই হেলা সরল ুথ। যিদ আুিন 

তােদর আকা�াসম�েহর অনুসরপ কেরন ঐ জান লাোর ুর যা আুনার কােছ েুৗেছেছ, 

তের আ�াহর করল েথেক আুনার েকান উ�ারকারী ও সাহাযবকারী েনই। (স�রা রাকারাহ, 

আয়াত: ১২oন 
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وااله ومن وصحبه وآله هللا رسول على والسالم والصالةُ  �، والحمدُ  هللا، بسم  

 

আ�াহর নােম শর করিছ, �শংসা আ�াহর জেনব, সালাত ও সালাম রিিূত েহাক আ�াহর 

রাস�ল, তাঁর ুিররাররগূ, তাঁর সাহারীগপ ও তাঁেদর অনুসারীেদর উুর। 

 

সারা িরে�র মুসলমান াাইেয়রা! আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া রারাকাতুহ। 

অতঃুর, 

�ুেসডার,  মূিনরেুপরাদী, আেমিরকাু�ী েসনারািহনী, মুরারেকর অরিশী েথেক যাওয়া 

অনুগত দল এরং ইসলামু�ীেদর একিট দল আরর উুসাগর অ�েলর অথূ এরং আেমিরকার 

ুিরক�নার সাহােযব মুহাাাদ মুরিস সরকােরর ুতন ঘটােনার জনব একিিত হেয়িছল। 

�ুেসডারেদর েনতা (তাওয়াে�াসন সরকার ুতন ুররতূী সাায় এই িদনিটেক ঐিতহািসক 

একিট িদন রেল উে�খ কেরিছল। �ুেসডাররা মুহাাাদ মুরিস সরকােরর উে�দেক সমথূন 

কেরিছল কারপ এই উে�দ হে� তােদর জনব দিপপ িমশর েথেক িরি�ব হেয় একিট 

কুিটক  ীীান রা� �িত�ার ুেথ একিট ুদেপু।  

িতিন মুসলমান এরং  ীীানেদর মে ব ুাথূকব কেরন না এরং তার রা�  মূীয় মতরাদ নয় ররং 

জাতীয়তারােদর িাি�েত �িতি�ত – এই আ�াস মুহাাাদ মুরিস রারংরার �দান করা সে�ও 

তার সরকারেক �ুেসডাররা ররদা� কেরিন। তারা এটা সহবই করেত ুারিছল না েয, িমশর 

এমন একজন রা�ুিত �ারা ুিরচািলত হের েয িকনা একিট ইসলামু�ী দেলর সােথ যু্। 

তারা শ ুমাি একজন িনোূজাল েসকুলাির� ( মূিনরেুপরাদী, র�রাদীন রা�ুিত চায় েয 

আেমিরকার �িত অনুগত হের। এর মা বেম তারা আেমিরকা এরং যায়িন�েদর ইহদীরাদীেদর 

সােথ িমেল িমশরেক িরা্ করার িড়য� রা�রায়ন করেত চায় িঠক েযমনাাের “আরর 

ঐকব” এর সােরক েনতা জামাল আ�ুল নােসর সুদানেক িমশর েথেক আলাদা কের িদেয়িছল। 
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আর  মূিনরেুপরাদীেদর েনতা মুহাাাদ আল-রারািদ সরকার ুতেনর আন� উদযাুেন এেস 

জাতীয় সংহিতর �েয়াজনীয়তা উে�খ করেত িগেয় মুরারক এরং তার অরিশী েথেক যাওয়া 

অনুগতেদর অুরা  মাফ কের েদয়ার �েয়াজনীয়তা েঘািপা কের। এই মুরারকু�ীরাই 

মুহাাাদ মুরিস সরকােরর িররে� িরেরা ীেদর এই আে�ালেন অথূায়ন কেরিছল। আেমিরকার 

দালাল এরং আ্জূািতক ুেদর জনব লালািয়ত এই আল-রারািদ হে� েসই েলাক েয িনেজর 

চাকির  ের রাখেত ইরাক আ�মেপ সমথূন জািনেয়িছল। 

শকেনা েখজুর িদেয় ৈতরী গপতে�র এই ম�িতূ েযই  মূিনরেুপরাদী ও র�রাদী েলােকরা 

রািনেয়িছল েসই েলােকরাই গপত�, িনরূাচন, আর পমতার শাি্ �ুপূ হ�া্র এরং েরাকােদর 

ে াঁকা েদয়ার উে�েশব তােদর ৈতরী অনবানব গ� েরমালুম াুেল িগেয় িনেজেদর ৈতরী ম�িতূ 

িনেজরাই েখেয় েফেল মুরিস সরকারেক উে�দ কেরেছ।0

(১ন তােদর “অিত �ে�য় ও ুিরি” 

রবালট রেের মা বেম তারা পমতায় েযেত রবথূ হেয় অরেশেি পমতায় যারার জনব তারা 

আেমিরকাু�ী েসনারািহনীর দার� হয়। তারা এমন একিট িমশরীয় সংির ান উে�দ করেত 

আেমিরকাু�ী েসনারািহনীর শরপাুব হেয়িছল েযটােত জাতীয়তারাদী  মূিনরেুপ রাে�র 

ুাশাুািশ িকছু ইসলামী শরীয়েতর আইেনর আংিশক রা�রায়ন করার পীপ স ারনার কথা 

উে�খ করা হেয়িছল মাি। তারা এটাও সহব করেত ুােরিন। তােদর গপত� এটােক  হপ 

করেত ুােরিন। তাই তারা সামিরকাাের পমতা হ�া্েরর ুথ েরেছ িনেয়িছল।  

 

 মিূনরেুপরাদীরা িমশরেক িক ��ার িদে�? তারা ইরাক �ংসকারী মুহাাাদ আল-

রারািদেক িমশের তার �ংসা�ক কাযূকলাু শর করার ��ার িদে�। আেমিরকার ইরাক 

আ�মেপর ুর হবাা িিে আপিরক শি্র এেজিা (Atomic Energy Agencyন েথেক 

                                                            
(১ন সীরাত  ে� উমর (রাঃন এর একিট ঘটনা ুাওয়া যায়। কেয়কজন উুি�ত রবি্র সামেন িতিন একরার েহেস 

উেঠন। তখন রািকরা উনার হাসার কারপ িজেজস করেল িতিন রেলন:  

ً  نصنع الجاهلية في كنا نأكله ثم ، فنعبده ، العجوة من صنما  

“আমার মেন ুেড়েছ, জািহিলয়ােতর সময় আমার েখজুর িদেয় ৈতরী ম�িতূ িছল। একিদন আমার এত পু া লােগ েয, 

আিম েসটা েখেয় েফিল।” 
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ুদতবাগ কেরন িক� মুহাাাদ আল-রারািদ এই অিামান এরং আ�সাান েদখােত ই�ুক 

িছেলন না। িতিন েশি িদন ুযূ্ তার ুেদ রহাল েথেক এর সুেযাগ সুির া োাগ করেত 

ই�ুক িছেলন। আর যখন এেজিােত তার সময়কাল েশি হয় তখন তারা তােক িমশের 

আেরকিট িমশেন ুাঠায়। এরং দুাূাগবজনকাাের হাসবকর রবাুার হে� এই েয, তার মুরারক 

িরেরা ী অিাযােন ইখওয়ানই (যারা িনেজেদরেক গপতাি�ক মতরােদর েরড়াজােল র�ী কের 

েফেলেছন তােক জনসমথূন �দান কের। ফেল িরগত িদেনর েরািুত রৃেপর ফসল তারা আজ 

ঘের তুেলেছ। কির মুতানাির রেলেছন: 

(আররী কিরতান 

িমশের হাসবরেসর অাার েনই তের এই হািসর অ্রােল রেয়েছ কাবা 

 

এছাড়া  মূিনরেুপরাদীরা িমশরেক আর িক ��ার করেছ? তারা নােসিরয়া মতরােদর 

উ�রাি কারী হামিদন সারািহেক েুশ করেছ েযন েস ১৯৫৬ এর ুরাজয় এরং ১৯৬৭ এর 

িরুযূয়, অতবাচােরর িনরূাসন, িদগাওয়ীর ুদিচ�, েগােয়�ারািহনীর দুনূীিত, আে�ল হািকম 

আেমর, রারেলি্ আ�ুল হািমদ ও ওয়ারদা আল-জাযাইিরয়ার অৈনিতকতা এরং শামস 

রাদরান ও হামযা আল রািসউিনর অতবাচােরর ুুনরারৃি� করেত ুাের। আরও হাসবকর রবাুার 

হে� এই ইখওয়ানই সংসদ িনরূাচেন হামিদন সারািহর সােথ েজাট গঠন কেরিছল। 

 মূিনরেুপরাদীরা িমশেরর কােছ আরও েুশ কেরেছ মুরারেকর াৃতব এরং চাটুকার আমর 

মুসােক েয েশি িনঃ�াস তবাগ করা ুযূ্ শ ু িনেজর েুশায় ুেদাবিত চায়। 

 মূিনরেুপরাদীরা আরও ��ার কেরেছ ওয়াফদ ুািটূেক যারা ১৯৪৪ এর েফ�য়ািরেত ি�িটশ 

রািহনীর পমতায় চেড় এেসিছল আর আজ ২০১৩ েত আেমিরকার েসনারািহনীর দাুেট চেড় 

এেসেছ। 
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আর এই আেমিরকাু�ী েসনারািহনী ৈতিরই করা হেয়েছ আেমিরকার সাহাযব, �িশপপ এরং 

হ�েপু �ারা। িনেজেদর আেদশ রা�রায়ন, �াথূ সংরপপ এরং আেমিরকার অিাাারকরা ীন 

ইসরােয়েলর িনরাু�ার �ােথূ আেমিরকা এই েসনারািহনীর কমা�ারেদর িকেন িনেয়েছ। 

• এই েসনারািহনীেকই মুরারক ইসলামু�ী আে�ালন দমেনর উুায় িহসাের রবরহার 

কেরেছ। 

• এই েসনারািহনীর আদালত মুসলমানেদর িররে� ১০০ এর েরশী মৃতুবদেের আেদশ 

িদেয়েছ। 

• উুর� এরা আেমিরকার �িতরপা রবর�ায় �তবপাাের অংশ হপকারী। 

• এরা আেমিরকােক েসনা ঘাঁিট, গদামঘর, েুে�াল সরররাহ এরং তােদর �িশপেপ 

সাহাযব কের। 

• এমনিক এরা আেমিরকা ও তার িমিেদরেক অুােরশন �াইট �ার - যা িকনা সমু� 

েথেক কায়েরা আ�মপ - করার �িশপপ েদয় যােত কের িমশের ইসলামী শাসন 

�িত�া হেল তা উৎখাত করেত তা সাহাযব করেত ুাের। 

• িমশরীয় েসনারািহনীর িরমানর�র েথেকই আফগািন�ান এরং ইরাক অিামুেখ 

�ুেসডারেদর যু�িরমানগেলা হামলা করেত রওয়ানা হয়। 

• আফগািন�ােনর িররে� �ুেসেড িমশরীয় েসনারািহনীর িকছু দল অংশ িনেয়িছল। 

• এরাই গাযা অরেরা  কের আেছ এরং েচারাচালােনর সুড়�গেলা �ংস কের েদয়। 

• আর ুদূার আড়াল েথেক �ানীয়-আ�িলক রাজনীিত িনয়�প করেত এই িমশরীয় 

েসনারািহনীেকই আেমিরকা রবরহার কের। িঠক েযমনাাের তারা ুািক�ান আর 

তুরে�র েসনারািহনীেক রবরহার কের। আর একা্ রা ব হেলই এই েসনারািহনী  

ুদূার অ্রাল েথেক েরিরেয় এেস �ানীয় রাজনীিতেত ন�াাের হ�েপু করা শর 

কের েযমনটা সা�িতক মুরিস সরকার উে�েদর েপেি হেয়েছ। 

আর মুরারেকর অনুগতরাই মুহাাাদ মুরিসর িররে� এই অিাযােনর অথূায়ন কেরেছ যার 

েনতৃের িছল আিমরােতর আহেমদ শািফক। তােদর মে ব রেয়েছ সর আমেলর মুখুাি, 

অতবাচারীেদর ক��র, অতবাচারীেদর কলম এরং িশং আ�ুল মািজদ মাহমুদ। খুর �তই েস 
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তার েনাংরা িড়য� ুুনরায় রা�রায়েন তৎুর হেয় উেঠেছ যা েহাসিন মুরারেকর সময় েথেকই 

েস কের আসিছল। তােক রা�ীয় িনরাু�া ুিরচালনায় উবীত করা হেয়িছল। ুররতূীেত 

�িশপপ িদেয় মুরারেকর রা� িনরাুদ রাখার কােজ তােক রবরহার করা হয়। মুরারক তার 

উুর স�ী িছল এরং ুারিলক �িসিকউটর হওয়া ুযূ্ েস তােক ুেদাবিত িদেত থােক।  

তােদর মে ব আরও রেয়েছ আল-আযহােরর শাইখ যােক আমরা মুরারেকর দুনূীিত � আমল 

েথেক উ�রাি কার স�েি লাা কেরিছলাম। আর তাই েস আেমিরকাু�ীেদর সামিরক 

অাুব্ানেক সমথূন জানােত ��ত িছল িঠক েযমনাাের েস মুরারকেক সমথূন কের এরং তার 

িররে� আে�ালেনর উুর িনেি াজা জাির কের ফেতায়া িদেতা। 

 

(ইসলামু�ীেদর আেুাসন 

দুাূাগবজনকাাের ইসলামু�ী কােজর সােথ জিড়ত একদল েলাক এেদর সােথ সহমত েুািপ 

কের। এরুর তারা এেকর ুর এক আেুাস করেতই থােক। 

 �থেম তারা গপতাি�ক শাসনেক কুফর এরং িশরক রেল �ীকার কেরও গপতাি�ক 

রাজনীিতেত অংশ হপ করেত সাত হয়। 

 তারুর তারা আরও এক াু েনেম এমন এক রাজৈনিতক দল গঠন কের েয দেলর 

ম�লনীিত  েমূর িাি�েত দল গঠনেক অনুেমাদন েদয় না, তাই তারা তােদর দেলর 

ৈরিশীবারলী েথেক “ মূীয়” শ�িটেক সিরেয় েদয়। 

 এরুর তৃতীয়রােরর মেতা আেুাস কের তারা ইসরােয়েলর সােথ চুি্েক সমথূন 

জানায় এরং েসই চুি্র �িত ��া জািনেয় তা না াা�ার অ�ীকার কের। 

 চতুথূরােরর মেতা আেুাস কের তারা  মূিনরেুপতা, জাতীয়তারাদ এরং গপতে�র 

িাি�েত রিচত  মূিনরেুপ সংির ানেক �ীকৃিত দান কের। 

 এরুর ু�ম রার আেমিরকাু�ী েসনারািহনী,  মূিনরেুপ-র�রাদী েলাকেদর দল, 

�ুেসডার এরং মুরারেকর অনুগতেদর সােথ িমিলতাাের তারা েসই গপতাি�ক 



শকেনা েখজুর িদেয় ৈতরী গপতে�র ম�িতূ 

 

 

8 

রাজনীিতর িররে�ই অাুব্ােন অংশ েনয় েযই গপতাি�ক রাজনীিতেক তারা িনেজেদর 

�েয়াজেনর অজুহাত েদিখেয় জােয়য কের িনেয়িছল। 

 এরং সরেশেি তারা আেমিরকাু�ী েসনারািহনীর �ােথূ তােদর গেরূর েসই সংির ানেক 

গলা েচেু  রেত সাহাযব কেরেছ। 

এই ইসলামু�ীেদর উদাহরপ ঐ রবি্র মেতা, েয িকনা তার মৃতুবুথযািী স্ানেক রাঁচােত 

ঔি  িকনার জনব িকংরা তার জীপূশীপূ াা�া ঘরিটেক েমরামত করার �েয়াজনীয়তা উে�খ 

কের মেদর রবরসা করেত চায়। ুের আমরা আ�যূ হেয় লপব করলাম েয, েসই রবি্ িনেজর 

স্ানেক হতবার কােজই অংশ হপ করেছ এরং িনেজর ঘর িনেজই �ংস করেছ। সরেশেি 

েস তার মেদর রবরসা িঠকই কের যাে�� েযন তার দািরগেলা �েয়াজেনর খািতের নয় ররং 

অজুহাত েদিখেয় ম� কাজিট চািলেয় যাওয়ার �ােথূই িছল� 

ইখওয়ােনর মুরিস সরকার ম�লত আ�মেপর িশকার হয়িন, কারপ এিট হেলা ইখওয়ােনর 

সরকার, ররং আ�মপ হেয়েছ েয েকান  রেনর ইসলামী িচ্া ারার উুর। ইখওয়ান সরকার 

আেমিরকা ও  মূিনরেুপরাদীেদর স�ী করার জনব সর রকম েচীাই কেরেছ। িক� তারা 

আেমিরকা ও  মূিনরেুপরাদীেদর স�ী করেত ুােরিন, তােদর আ�া ও ির�াস অজূন 

করেতও রবথূ হেয়েছ। কারপ আেমিরকা ও েসকুলাররা ( মূিনরেুপ-র�রাদী েলােকরান াুেল 

যায় িন ইখওয়ােনর েসই ে�াগান, “িজহাদই আমার ুথ; আ�াহ র রা�ায় শাহাদাতই আমার 

িচর আকা�া”। ইখওয়ান তােদর েসই ে�াগান ুিরতবাগ কের নতুন ে�াগান িদেয়েছ, 

“গপত�ই হে� সমা ান”, িক� �ুেসডার ও  মূিনরেুপরাদীরা তােদর আেগর েসই ে�াগানিট 

াুলেত ুাের িন। 

যা ঘেটেছ তা হে�, গপতাি�ক ু�িতেত েয কখেনাই ইসলামী শরীয়েতর �িত�া স র নয় 

তার অকাটব �মাপ। আর ঘেট যাওয়া এই রবথূতার মেতা িরশাল এরং কদযূ রবথূতা আেগ 

কখেনা ঘেটিন। এিট আলেজিরয়া এরং িফিলি�েনর েচেয়ও রৃহৎ এরং িনকৃী রবথূতা। এরার 

ইখওয়ােনর মানুেিরা সরকােরর � ান ুযূ্ েযেত েুেরিছল, অি কাংশ জন�িতিনি ই 

তােদর িছল এরং তারাই শরা কাউিাল গঠন কেরিছল। িক� এত িকছুর ুেরও তােদরেক 
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েজার �ুরূক পমতা েথেক উৎখাত করা হয়। তাই মুরিস সরকােরর সমথূকেদর �িত আিম 

ুরামশূ িদেত চাই: 

(মুরিস সরকার সমথকূেদর �িত উুেদশন 

শরেতই রুবেত হের েয, িনরূাচন এরং গপতে�র মােব েকান ৈর তা রা নবাযবতা েনই। 

নবাযবতা আেছ শরীয়েতর মােব। শরীয়েতর রাইের সরিকছুই েরআইিন। আর যারা শরীয়েতর 

িরি -িনেিে র �িত অনুগত তারাই নবাযবতার অি ক দািরদার। আুনােদর উিচত শরীয়েতর 

নবাযবতা েমেন চলা ও তা �িতরপা করা এরং অনবানব সকল সংির ান এরং আইেনর উুর 

শরীয়তেক �া ানব েদয়া। রতূমান িমশর এমন একিট জাতীয়তারাদী  মূিনরেুপ রা� যা 

জাতীয়তারাদ, গপত�, সাইেকস-ুাইকট এরং লডূ িকেচনােরর েরে  েদওয়া সীমাে্ ির�াস 

কের এরং শরীয়ত, ইসলামী �াতৃর এরং মুসিলম া� িমর ঐকবেক অ�ীকার কের। এমন একিট 

রাে�র রা�ুিত িহসাের মুরিসেক িনরূািচত করার মােব েকান নবাযবতা রা ৈর তা েনই। 

আুনারা সাংির ািনক, সংসদীয় িকংরা রা�ুিত িনরূাচনসহ সকল  রেনর িনরূাচেন অংশ হপ 

কের জয়লাা করা সে�ও তারা আুনােদর  হপ না কের আুনােদর উৎখাত কেরেছ। 

আুনারা শরীয়েতর রা�রায়ন তবাগ কের নাগিরকর, জাতীয়তারাদী রা�, মানররিচত আইন 

 হপ কেরেছন এরং মানরসৃী িরচার রবর�ােক মিহমািিত কেরেছন। িক� এতদসে�ও তারা 

আুনােদর  হপ কেরিন। আুনারা সকল আ্জূািতক চুি্েক ��া েদখােত সাত হেয়েছন, 

ইসরােয়ল এরং আেমিরকার সােথ চুি্গেলা েমেন িনেয়েছন, িক� তরুও তারা আুনােদর 

�তবাখবান কেরেছ। আুনারা াুেল িগেয়িছেলন েয, গপত� হেলা ুি�মােদর এক িরেশি 

সুির া রা েসরা �দানকারী রবর�া এরং এেত ইসলামু�ীেদর েকােনা �েরশাি কার েনই। 

আুিন যতই ছাড় িদন না েকন যতপপ ুযূ্ না আুিন আদশূ, কমূু�া, রাজনীিত এরং 

অথূনীিতেত ুি�মােদর দােস ুিরপত হেরন ততপপ ুযূ্ তারা আুনােক গপতে�র ফল 

োাগ করেত িদের না। আুনারা এই িরেরাে র দু’িট গরর �ুপূ িরিয় এিড়েয় েগেছন: 

• �থমত, আদিশূক িদক েথেক এই চলমান �ে�র �কৃিত: এিট হে� কুফর এরং 

ঈমােনর মে ব যু�। এ হে�, সরূশি্মান আ�াহর শাসেনর �িত আনুগতব এরং 
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আ�াহ রবতীত অনব সকল ইলােহর �িত আনুগেতবর মােব যু�। এিট জাতীয়তারাদী 

িকছু রাজৈনিতক দেলর ম বকার িরেরা  নয়। 

• ি�তীয়ত, �ে�র �কৃত েয রু রুবেত আুনারা রবথূ হেয়েছন: এিট �িতেযািগতারত 

িকছু জাতীয় রাজৈনিতক দেলর মে ব িরেরা  নয়, ররং এিট হে� এমন এক যু� যার 

একুেপ রেয়েছ ইসলাম এরং অুর ুেপ রেয়েছ �ুেসডার  ীীানরা এরং 

যায়িন�রাদী ইহদীরা। 

যিদ ির�েরর শরেত আুনারা ইসলােমর ুেপ সকল কমূীেক একি কের শরীয়ত 

রা�রায়েনর দাির জানােতন, ইসরােয়েলর সােথ স�কূ �াাািরক করার িররে� �িতেরা  

করেতন, দুনূীিত � িরচার িরাাগ, আেমিরকাু�ী েসনারািহনী এরং মুরারেকর অনুগতেদর 

িনম� ূল করার দাির জানােতন এরং এই দািরগেলার ে�িপেত জনগপেক একিিত কের দাির 

আদায় হরার �ুরূ ুযূ্ ির�র চািলেয় েযেতন তাহেল আুনারা িক হারােতন? িকছুই হারােতন 

না। ররং আ�াহর স�িী অজূন করেতন এরং ইসলামী আকীদার উুর অিরচল থাকেতন। 

তারা আুনােদর িক করেত ুারেতা? 

১. তারা আুনােদর রা� ুিরচালনা েথেক িররত রাখেতা? েসটা েতা তারা এখন 

কেরেছই। 

২. আেমিরকা আুনােদর উুর েরেগ েযত? েসটাও েতা এখন হেয় েগেছ। 

৩. তারা িক আুনােদর ে ফতার করেতা? এখন েতা তারা আুনােদর ে ফতার 

করেছই। 

৪. তারা িক আুনােদর র্ুাত ঘটােতা? এখন েতা তারা আুনােদর র্ুাত 

ঘটােনার ুাশাুািশ আুনােদর সদর দফতর এরং মসিজদগেলােকও �ংস কের 

িদে�। 

৫. আুনারা িক অনবানব েদেশর সমথূন হারােতন? এখন েতা সরগেলা েদশই 

আুনােদর িররে� ঐকবর� হেয়েছ। 

৬. েসনারািহনী িক আুনােদর সােথ ৈরিরতা েদখােতা? তারা েতা এখন আুনােদর 

িররে� দাঁিড়েয় েজার �ুরূক আুনােদর উৎখাত কেরেছ। 



শকেনা েখজুর িদেয় ৈতরী গপতে�র ম�িতূ 
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(ুিরেশেি উুলি� ও আহরানন 

আিম কারও দুদূশা েদেখ আনে� উ�িসত হেয় এই কথাগেলা রলিছ না। আ�াহ মাফ করন। 

আিম শ ু েরােগর দাওয়াই রা ঔি  েদয়ার জনব েরােগর রপূনা িদি�। 

আ্িরকাাের ইসলােমর িরজয় চান এমন �েতবক সাািনত মুসলমানেক আিম তাওহীেদর 

রাপীেক িঘের ঐকবর� হরার আহরান জানাি�। আিম �েতবক ইখওয়ািনেক (ইখওয়ান দেলর 

অনুসারীেকন এমন সকল উুায় এরং ু�া রজূন করার আহরান জানাি� যা শরীয়ত ুিরু�ী। 

আিম সকলেক একিট আম (সা ারপ ও সরূজনীনন দাওয়াহ কাযূ�েমর অংশ হেত আহরান 

জানাি� যা শরীয়তেক শািসেতর রদেল শাসেকর, আজারেহর ুিররেতূ আেদশদাতার এরং 

অনুসারীর রদেল েনতার �ান িদের। আিম সম  উাাহেক ইসরােয়েলর সােথ সকল �কােরর 

আ�সমুূপ ও শাি্চুি্ িছব করার এরং আেমিরকার সােথ সকল িনরাু�া চুি্ িছব করার 

আহরান জানাি�। আিম সম  উাাহেক ইসলােমর সকল িরকৃত উু�াুন এরং শ�র 

আনুগতব �তবাখবান করার আহরান জানাি�। আিম সকল েকারআেনর ৈসিনকেদর েকারআেনর 

জনব যু� লড়ার আহরান জানাি� েযটার �িত শহীদ (ইনশাআ�াহন ইমাম হাসান আল-রাবা 

(রহমাতু�ািহ আলাইিহন আহরান জািনেয়িছেলন। 

 

العالمين، رب � الحمد أن دعوانا وآخر  

وسلم وصحبه وآله دمحم سيدنا على هللا وصلى  

وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم  


